Szczecin, dnia 12.02.2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr DIT-0400-21/18
w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
„Rozszerzenie możliwości obsługi praktyk studenckich w systemie ProAkademia”

I.

ZAMAWIAJĄCY
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE
UL. RYBACKA 1, 70-204 SZCZECIN

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rozszerzenie możliwości obsługi praktyk studenckich w systemie ProAkademia
Planowane modyfikacje funkcjonalności systemu umożliwią monitorowanie realizacji praktyk.
funkcjonalność zapisów na praktyki, dokonywanych przez studentów w Wirtualnym
Dziekanacie, dowolne wybranie praktyki i opis powinien być dodatkowo możliwy do
powiązania z przedmiotem z planu studiów studenta.
W danych praktyki potrzebne jest więc pole Mentora (jest Opiekun), pole przedmiotu do
którego praktyka jest zaliczona.
Opiekunowie do wyboru są z dotychczasowej listy opiekunów, ale z możliwością ich logowania
w WD, potrzebne jest więc budowanie listy opiekunów w powiązaniu z listą zatrudnionych
prowadzących.
Potrzebna jest sekcja dot. zatwierdzania praktyk w WD, czyli Opiekun widzi listę zapisanych do
niego studentów na praktykę, z możliwością Zatwierdzenia lub odmowy.
Dodatkowy warunek do zapisów na praktyki w WD, musi być zaliczony przedmiot z zajęć
praktycznych. Prowadzący będą weryfikować studentów do zaliczenia praktyki, na podstawie eprotokołów z zajęć praktycznych, które będą wpisywane od teraz na ZAL.
Dodatkowe uwagi:
- Opiekun praktyki (nauczyciel wyznaczony przez kierownika pracowni/zakładu
odpowiedzialnego za realizacje praktyki z danego przedmiotu) " przypisany" jest do przedmiotu
i grupy studentów dla kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwa Opiekun praktyki (nauczyciel
wyznaczony przez pełnomocnika Dziekana ds.. kierunku przypisany jest do całego toku wszystkich lat studiów dla kierunków Ratownictwo, Kosmetologia, Dietetyka, Psychologia,
Fizjoterapia
- Jeden przedmiot - Jeden rok studiów - Jeden opiekun w przypadku praktyki na kierunku
Pielęgniarstwo i Położnictwo.
- Praktyka jest obierana w indywidualnym toku przez studenta, który wybiera Placówkę,
(wszystkie kierunki) oddział (Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo, Fizjoterapia,
Dietetyka) termin (wszystkie kierunki), mentora który opiekuje się studentem na praktyce
(wszystkie kierunki). Mentor to pracownik Placówki np. szpitala, domu opieki społecznej, etc.

Pożądane jest, żeby student miał do wyboru w WD i widział mentora, termin, placówkę,
oddział, oczywiście ze zwrotnym kontaktem z mentorem (który akceptuje wybór studenta i
termin), opiekunem praktyki - (Opiekun praktyki akceptuje wybór placówki, oddziału, mentora.
Opiekun praktyki zalicza na koniec procesu praktykę po sprawdzeniu kompletu dokumentów i
uwzględnia zaliczenie przez mentora) i widziane przez Dziekanat - koordynatora praktyk.
- Praktyki na kierunkach Pielęgniarstwo i Położnictwo jest powiązana z Przedmiotem do
zaliczenia. Czas realizacji i zaliczenia praktyki jest często w tym samym semestrze co realizacja
pozostałych części przedmiotu ale nie jest to reguła. Zdarza się, ze realizacja praktyki jest
przewidziana z danego przedmiotu w innym roku studiów niż pozostałe części . ( teoria, zajęcia
praktyczne) w innych semestrach. Na kierunkach pozostałych praktyki mamy wakacyjne lub
śród semestralne - nie zależne od przedmiotów.
- Bardzo ważne jest aby były widoczne w WD informacje dotyczące praktyki dla wszystkich
stron biorących udział w procesie dydaktycznym tj. (student, nauczyciel, instruktor zajęć
praktycznych, opiekun praktyki, mentor zawodu - koordynator praktyki, dziekanat) Wydaje się
aby było to wszystko aktywne i możliwe do modyfikacji przez studenta, koordynatora praktyki,
opiekuna praktyki, mentora, dziekanat Dodatkowo chciałbym zgłosić, że w obecnym systemie
występuje problem dotyczący zaliczenia praktyki. Studenci " widzą " zaliczenie praktyki w
dwóch miejscach. Niestety wydaje się, że w zakładce Oceny i Protokoły - Praktyka blokuje
pracę dziekanatu - Panie muszą zaliczyć studentowi praktykę aby kontynuować pracę. Wpisy
dotyczące praktyk dokonywane przez koordynatora praktyk są "obok" ocen i zaliczeń i student
nie sprawdza tej zakładki a tam jest rzeczywisty stan oceny zrealizowanej praktyki. Jeszcze
występuje problem z okienkiem "Zaliczenie Praktyki" - Okienko nie jest aktywne po każdym
roku i zaliczona praktyka na pierwszym roku - widnieje w tym okienku przez kolejne lata jako
praktyka zaliczona.
III.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zawierać formularz ofertowy – wypełniony Załącznik nr 1 do tego
Zaproszenia.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki
do Zaproszenia.
3. Ofertę składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. W zakresie formy elektronicznej
dopuszczalnym jest przesłanie podpisanych i zeskanowanych dokumentów oferty na adres:
informatyka@pum.edu.pl
4. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się
w Szczecinie przy ulicy Rybackiej 1, Kancelaria Ogólna PUM, I piętro.
5. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 16.02.2018 roku do godziny 1200 pod
rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po terminie, bez względu na przyczyny
opóźnienia.
6. Kontakt w zakresie postępowania - Dział Informatyki PUM: informatyka@pum.edu.pl
IV.

KRYTERIA OCENY OFERT
Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów otrzymanych w zakresie następujących kryteriów:
1) Kryterium nr 1 – Cena
Wartość punktowa w kryterium nr 1 jest obliczana wg wzoru:
Wartość punktowa ceny = R⋅

Cn
Cb

gdzie:
R – waga ocenianego kryterium = 100,
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Cn – najniższa całkowita cena zaoferowana za przedmiot zamówienia,
Cb – badana całkowita cena zaoferowana za przedmiot zamówienia.
V.

POZOSTAŁE POSTANOWNIENIA
1.
2.
3.

4.

5.

VI.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, warunkowych lub wariantowych.
Wykonawcy będą związani swoimi ofertami przez okres 30 dni od daty ich otwarcia.
Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, które:
1) są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami;
2) są niezgodne z treścią niniejszego Zaproszenia;
Jeżeli dokumenty lub oświadczenia przedłożone przez Wykonawcę w ofercie zawierają
błędy, Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do ich ponownego złożenia w
wyznaczonym terminie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/zakończenia niniejszego
postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

.................................................
Zatwierdzam
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OFERTA NA:
„Rozszerzenie możliwości obsługi praktyk studenckich w systemie ProAkademia”
______________ dnia ___.___. ______r.
nazwa (firma) Wykonawcy
............................................................
............................................................
adres Wykonawcy
............................................................
............................................................
Nr NIP ................................................
nr telefonu ..........................................
nr telefaxu ..........................................
1. W odpowiedzi na publiczne zaproszenie do złożenia niniejszej oferty, zgłaszamy chęć wykonania
przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:
netto: ........................................ złotych,
brutto: ........................................... złotych,
Brutto (słownie złotych: ..................................................................................................
............................................................................................................................. ..../100)
2. Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia zamówienia i uznajemy się za
związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa
termin składania ofert.
6. Oświadczamy, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.........................., dnia ………………

......................................................
podpis osoby upoważnionej
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